
B
De

o'l 
o 

'*$r\ 

to?1

MOTIE

vreemd aan de orde van de dag

Raadsvergaderingvan: 30maarl2021

Behorende bij agendapunt: 10
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Ondenrverp Vrij te laten bedrag giften bijstandsgerechtigden

De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 30 maart 2021.

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018

Constateert dat:
. Mensen in de bijstand wettelijk geen ondersteuning mogen ontvangen en dat het aan-

nemen van giften, zoals bijvoorbeeld levensmiddelen, tot korting op de uitkering kan leiden.
¡ De Participatiewet (artikel 31. lid 2, aanhet en sub m) de mogelijkheid biedt om giften die

volgens 'het oordeel van het college uit een oogpunt van bijstandsverlening verantwoord
zijn'vrijte laten van deze korting.

. Op 25 februari 2021 in de Tweede Kamer met ruime meerderheid de motie Jasper van Dijk
c.s. is aangenomen die de regering verzoekt een landelijke vrijstelling van giften te
realiseren van € 1.200 per jaar.

. ln een toenemend aantal gemeenten inmiddels ook vrijstelling is verleend aan mensen in
de bijstand voor het ontvangen van giften tot € 1.200, bijvoorbeeld door Breda, Helmond,
Apeldoorn, Hilversum, Uden, Middelburg, Arnhem, Amsterdam en Nijmegen.

Overwegende dat:
. De korting op de uitkering en eventuele boete door het ontvangen van een gift kan leiden

tot stress, grotere geldproblemen en schulden.
. Het gemeentebestuur vooral wil inzetten op het voorkomen van schuldenproblematiek waar

dat gemakkelijk mogelijk is.
. Het mensen de mogelijkheid geeft om een ander te mogen ondersteunen en dat deze

ondersteuning een sterke samenleving bevordert.
o Hiervoor geen budget is vereist.

Verzoekt het College:
1. Bijstandsgerechtigden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021, een vrijstelling te

geven voor giften tot € 1.200 per jaar.
2. Deze vrijstelling via communicatiekanalen van de gemeente en per mail of brief aan

bijstandsgerechtigden kenbaar te maken.

En gaan over tot de orde van de dag.
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